PROJETOS SELECIONADOS ESPORTE – 2008
Distrito Federal
Organização: Centro de Integração Esporte e Cultura – CIEC
Projeto: Programa Esporte e Lazer da Cidade
Objetivo: Prevê o atendimento de 24 mil pessoas através da criação de 06 núcleos que preveem a
realização de atividades que se baseiam na prática das culturas corporal e lúdica - oficinas de
karatê, kung-fu, violão, futsal, dança, ginástica, voleibol, ballet, teatro e dança. Atendimento a
crianças e jovens moradores da comunidade de Planaltina.

Minas Gerais
Organização: Associação Comercial e Industrial de Cataguazes
Projeto: Vem Ser
Objetivo: Objetivo é utilizar o esporte para trabalhar aspectos para melhorar a qualidade de vida
das crianças, além do desenvolvimento intelectual e humano.

Rio de Janeiro
Organização: Federação de Vela do Estado do RJ
Projeto: CAPACITAR
Objetivo: Pretende fortalecer o iatismo e promover a inclusão social de jovens entre os 14 e 17
anos de idade que já tenham concluído o ensino fundamental (5º ano). Será realizado na Marina da
Glória.
Organização: Instituto Dédallus
Projeto: Caminho da Paz
Objetivo: Desenvolvimento da prática do judô, como prática esportiva, mas também como arte
milenar, capaz de manter mente e corpo em harmonia, voltada à formação de cidadania e melhoria
da qualidade de vida.
Organização: Instituto Homem Novo
Projeto: Gol Legal
Objetivo: Promover futebol como veículo de ressocialização de jovens, do sexo feminino, que
cumprem medidas socioeducativas. Estas adolescentes estão em regime de semiliberdade nas
dependências de duas unidades do CRIAM (Centro de Referência Intensivo de Atendimento)
Organização: Instituto Lançar-se para o Futuro
Projeto: Lançar-se para o Futuro
Objetivo: Estimular e incentivar cerca de 600 crianças e adolescentes para a prática do Atletismo.

São Paulo
Organização: Confederação Brasileira de Tênis de Mesa
Projeto: Centro De Treinamento do Tênis de Mesa Brasileiro
Objetivo: Proporcionar às praticantes do tênis de mesa, sem e com comprometimento físico uma
grande oportunidade para aprendizagem e aperfeiçoamento de técnicas.
Organização: Instituto Olga Kos
PROJETO: Taekwondo para Jovens com Deficiência Intelectual
Objetivo: Estimular e incentivar crianças e adolescentes com síndrome de down e outras
deficiências intelectuais, na faixa etária de 10 a 28 anos, auxiliando-os na integração (adaptação) à
sociedade e focando o desenvolvimento dos aspectos sociais, cognitivos e motores.

